KVINNOR I JAKTEN
Intresset bland kvinnor att ta jägarexamen har ökat starkt
i stora delar av västvärlden. Här i Sverige kan i dag hälften
eller ännu fler av dem som går jägarskolan vara kvinnor.
Men varför blir bara en del av dem aktiva jägare?

Snabb ökning av
kvinnliga jägare
TEXT & FOTO THOMAS B ANDERSSON

T

render är spännande. Särskilt stora,
världsomfattande strömningar
som på ett grundläggande sätt kan
förändra invanda vanor och föreställningar.
Inom jakten får vi just nu uppleva
en stark sådan trend i och med den
snabba ökningen av antalet kvinnliga jägare.
Här i Sverige har andelen kvinnliga jägare
nästan fördubblats på drygt 20 år och ligger
nu på 7,1 procent av jägarkåren. I absoluta
tal innebär det att 20 351 svenska kvinnor är
jägare (2018).
Och Sverige är inte ensamt om den här
utvecklingen – ja, inte ens ledande. Vi vill ju
gärna tro att vi är världsunika på jämställdhet, men det är inte alltid riktigt sant.
Enligt aktuella siffror är andelen kvinnliga jägare i Europa högst i Österrike och
Schweiz följt av Norge och Finland (se tabell
här intill). Vi i Sverige går i dagsläget in på en
sjätteplats på tio-i-topp listan.
Fler kvinnor tar jägarexamen

Oavsett detta så har alltså utvecklingen
varit snabb även hos oss. Och vi ser inte
bara fler och fler kvinnor i jaktlagen och på
skjutbanorna. Vad som sticker ut än mer är
att andelen kvinnor som deltar i kurserna
för jägarexamen stigit mot nivåer som aldrig
setts tidigare.
Margareta Johansson jobbar på Studiefrämjandet i Uppsala. Hon berättar om hur
det ser ut i Uppsala län:
– Sammansättningen av könen på kurser58

na här varierar rätt mycket. Men vi har haft
jägarskolekurser där 70 procent av deltagarna varit tjejer. Snittet numera skulle jag tro
ligger på 30–40 procent tjejer, säger Margaretha Johansson.
Ser man till landet som helhet är snittsiffran något lägre; enligt Jägareförbundets
hemsida var kvinnoandelen 24 procent
bland dem som godkändes på jägarexamens
teoriprov under 2018. Men också det är en
rätt imponerande siffra med tanke på att
bara enstaka tjejer sökte sig till jägarskole
kurserna för inte så länge sedan …
Jämlikhet i skogen?

Vad kommer denna utveckling innebära i
förlängningen? Att kvinnorna så småningom
blir lika många som männen eller rentav i
majoritet i jägarskogen?
Ewa Klingspor, Stockholm, har längre än
någon annan i landet jobbat med att få in fler
kvinnor i jakten. Hon är också en av initiativ
tagarna till det kvinnliga nätverk inom
Jägareförbundet som heter JAQT (Jagande
Aktiva Qvinnor i Tiden) och som grundades
för drygt 20 år sedan.
Så här ser Ewa Klingspor på saken:
– Jag tror andelen kvinnor i jägarkåren
kommer fortsätta öka. Men det kommer ta
sin tid och jag skulle bli förvånad om andelen
når så högt som hälften av alla jägare.
– Ett problem är att långtifrån alla tjejer
som tagit jägarexamen sen tar steget och blir
jägare. Varför det är så kan säkert variera från
person till person.
»
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FOTNOT: NÄR VI I ARTIKELN TALAR OM ANDEL KVINNLIGA JÄGARE
GÄLLER DETTA I RELATION TILL HUR MÅNGA SOM LÖST STATLIGT
JAKTKORT. JAKTÅRET 2017/2018 LÖSTES 282 972 JAKTKORT I
SVERIGE, ENLIGT NATURVÅRDSVERKET.
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ÖSTERRIKE I TOPP

Här är de senaste siffrorna (2019) över andelen
kvinnliga jägare i olika europeiska länder:

Land

Andel
kvinnliga
jägare

Totalt
antal
jägare

Österrike

10,0 %

130 000

Schweiz

10,0%

30 000

Norge

9,10 %

202 810

Finland

8,33 %

300 000

Nederländerna

7,41 %

27 000

Sverige

7,10 %

286 827

Tyskland

7,00 %

384 428

Danmark

6,82 %

176 000

Italien

5,63 %

533 000

Tjeckien

3,89 %

90 000

KÄLLA: SIFFRORNA ANGER ANDELEN KVINNLIGA JÄGARE I FÖRH ÅLLANDE
TILL DET UPPSKATTADE ANTALET JÄGARE I RESPEKTIVE LAND. UPPGIFTERNA FÖR NORGE, ÖSTERRIKE OCH TYSKLAND KOMMER FRÅN LÄNDERNAS
JÄGARORGANISATIONER. ÖVRIGA SIFFROR ÄR FRÅN FACE (EUROPEAN
FEDERATION FOR HUNTING AND CONSERVATION).
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Maria Lundin är en av
många kvinnor som
satsar på jakten.

Hon nämner att en del säger att de gick
jägarskolan främst för att lära sig mer om djur
och natur. Andra kan vara mer intresserade att
gå med hund på jakterna än att själv stå på pass
med vapen. Många yngre tjejer säger att de
först vill satsa på familj och barn och sedan ta
upp jakten igen när de blivit lite äldre.
– Min erfarenhet är också att rätt många

unga tjejer saknar anknytning till jakten. Har
du inte de rätta kontakterna är det väldigt
svårt att komma in och få en plats i ett jaktlag
oavsett om du är kille eller tjej. Det gäller inte
minst marker som ligger runt våra storstäder,
säger Ewa Klingspor.
För några år sedan presenterades en studie
som gjorts i Norge där det framgick att hälft-

en av alla som tar jägarexamen
aldrig börjar jaga. I rapporten
konstateras att det som händer
direkt efter jägarexamen är helt
avgörande för om de nyutexaminerade verkligen kommer att
Ewa Klingspor.
börja jaga eller inte.
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Sanna Damberg,
22 år, Gagnef,
jägarexamen 2018:
– Ja, absolut. För mig
var det ganska enkelt
eftersom pappa äger en
del av skogen som ingår
i arrendet. Sen är min
morbror jaktledare i det
laget.
– I min jägarexamens
grupp var vi mestadels
tjejer och bara några få
killar. Tror de ﬂesta har hittat jaktmark där de kan
jaga nu.

Åsa Hagberg,
56 år, Uppsala,
jägarexamen 2018:
– Nej, jag har inte hittat
någon mark än. Men jag
har heller inte varit så
jätteaktiv med att leta.
– I mitt fall var det
hundintresset ihop
med ett stort intresse
för djur och natur sedan
barnsben som gjorde att
jag gick jägarskolan. Har
en tax som jag tränar på viltspår. Mest lockad är jag
av jakten på rådjur och fågel.

HAR DU HITTAT NÅGON JAKT?
Ida Johansson,
30 år, Gagnef,
jägarexamen 2018:
– Jag har kommit med i
ett jaktlag nu efter tips
från en kompis.
– I höstas blev jag till
frågad av kursledaren på
jägarskolan om jag ville
följa med på fågeljakt.
Och jag fick skjuta både
på trädskällarjakten och
toppjakten.
– Det var väldigt kul! I min släkt är det ingen annan
än jag och min morfar som jagat.
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Trenden är stark i
många länder: allt fler
kvinnor börjar jaga.

˝Har du inte de rätta
kontakterna är det väldigt
svårt att komma in och få
en plats i ett jaktlag ...”

botten, Norrbotten och Jämtland. Men
att intresset även är stort i Stockholm och
andra storstäder där framförallt välutbildade
kvinnor med högre inkomster börjar jaga.
Högre andel i jägartäta områden

bestämde sig för att ta detta
på orden. Numera arrangerar
många av förbundets lokalavdelningar en rad olika aktiviteter för
nyutexaminerade jägare. Pengar
kan sökas från förbundet för sats- Silje Klaebo.
ningar riktade mot kvinnor.
– Det är ett vitt spektrum på de aktiviteter

Sandra Gravemo,
29 år, Månkarbo,
jägarexamen 2018:
– Det har inte varit
så mycket jakt än för
mig eftersom vi har
småbarn i familjen. Men
jag har möjlighet att
gästjaga på min sambos
och svärmors marker.
– Det var min sambo
som fick in mig på
jakten.
– Mest intresserad är jag av vildsvinsjakt – när bar
nen blivit lite större kommer jag satsa mer på det!

som arrangeras. Viktigast är olika typer av
skytteverksamhet, vapensäkerhet och hantering av nedlagt vilt. Men det kan också handla
om hundkurser och rent sociala aktiviteter,
säger Silje Klaebo, organisationskonsult vid
NJFF.
Går vi tillbaka till Sverige ser vi att flest
kvinnliga jägare finns i skogslän som Väster

Lena Morén,
45 år, Östersund,
jägarexamen 2019:
– Nej, jag har inte någon
tillgång till jaktmark än.
Jag vill mjukstarta som
jägare och inte ge mig ut
förrän skjutträningen på
banan sitter ordentligt.
– Jag har varit hund
intresserad sen jag
var liten då jag fick
följa med pappa på
löshundsjakt. Jag vill definitivt vara med i träningen
av de två jämthundar vi har i min familj.

En intressant aspekt i sammanhanget är att
fler kvinnor är jägare i områden där många i
befolkningen jagar, än där jakt är en ovanlig
fritidssysselsättning. Forskning har visat att
kvinnor i hög utsträckning introduceras i
jakten av män – sin make, far eller någon annan manlig släkting eller vän. Så männens betydelse är inte oviktig. Kanske borde fler män
ställa upp som faddrar, rådgivare, instruktörer
och liknande för att stimulera unga jägare att
intressera sig för jakt? Att efter norskt exempel
mera handfast ta hand om nya jägare efter att
de avlagt jägarexamen kan vara värt att ta efter.
Finns det då fortfarande män som ogillar
att det kommer in kvinnor i jaktlagen? Kan
det också spela en roll som förklaring till varför inte fler tar steget och blir aktiva jägare?
Ewa Klingspor igen:
– Under alla år jag jobbat med detta har jag
stött på väldigt lite motstånd från manliga
jägare. Tvärtom har de flesta äldre jägare
varit mycket positiva till fler kvinnor i jakten.
– En förändring vi ser just nu är att dagens
unga män är mera inställda på jämställdhet.
Att det till exempel är naturligt att man
turas om med att passa barnen när de är
små. Sånt är också viktigt för kvinnor som
vill kunna jaga. ‹‹‹

Andrea Norman,
34 år, Krokom,
jägarexamen 2019:
– Jajamän, jag bor precis
vid marken. Har länge
velat ta jägarexamen
och när min make och
jag köpte ett hus precis
där min morbror äger
skog kunde jag inte
längre låta bli.
– Där kan jag jaga
älg, rådjur, hare och
annat. Min man jagar inte så jakten får jag ha för
mig själv!
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En ﬁn vildsvinsgalt
kommer ut på inägan …

Jaktmarker ﬁnns – men
få kvinnosatsningar görs

D

e stora markägarna i
Sverige lägger inte mycket
krut på att underlätta för
tjejer att komma in i jaktlagen. Det framgår av en
rundringning Svensk Jakt
gjort till sju stora markägare i landet. Samtidigt påpekas
att det finns gott om lediga platser i
många jaktlag.
SCA Skog – den näst största
jaktupplåtaren i landet efter statliga
Sveaskog – har under de senaste två,
tre åren arrangerat en del jaktdagar
för tjejer. Det är ett av de få konkreta
exemplen på riktade insatser som
framkommer under våra samtal.
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Markägarna intygar att kvinnor
naturligtvis är välkomna som jägare.
Men de säger också att de satsningar
som hittills gjorts mest inriktats på
att få in fler ungdomar – oavsett kön
– i jaktlagen. Sveaskog har till exempel
kraftigt rabatterade arrendeavgifter
för personer under 25 år.
Michael Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso Skog, berättar att hans företag inte gör några
särskilda kvinnosatsningar. Men
påminner samtidigt om att det finns
fler platser lediga i bolagets jaktlag än
många känner till.
Han säger:
– Vi har en hel del marker som ingår

i så kallade viltvårdsområden. Här
finns idag många lediga platser till
rimliga priser, något som nog inte är
så känt. Framför allt gäller det marker vi har i Dalarna och Värmland.
Så gå gärna in på vår hemsida
storaensoskog.se/jakt och kolla runt!
Här är de markägare vi talat
med:
Sveaskog (äger 3 miljoner hektar),
SCA Skog (2,6 miljoner hektar),
Stora Enso (1,4 miljoner hektar),
Holmen Skog (1 miljon hektar),
Svenska Kyrkan (400 000 hektar),
AB Karl Hedin (40 000 hektar) och
Hargs Bruk (18 500 hektar).‹‹‹
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